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ANSØGNINGSVEJLEDNING 
 
Ansøger = Tv-station eller streamingtjeneste 
 
FORMÅL 
 

Public Service Puljen er en del af 'Mediepolitisk aftale 2015-2018'. Puljens har en bevillingsramme på 42,5 
millioner kroner om året, heraf 2,5 millioner kroner om året til regionale produktioner. Derudover er der bevilliget et 
regionalt engangsbeløb på 4,25 millioner kroner om året de næste fire år. Samlet set betyder det, at Public Service 
Puljen er på 46,75 millioner kroner om året. Puljen yder støtte til udvikling og produktion af dansk tv-drama og tv-
dokumentar samt programmer til børn og unge inden for alle genrer. 
 
I bekendtgørelsen for puljen er kriterierne beskrevet: ’De støttede programmer skal i et væsentligt omfang leve op 
til et eller flere af de fastsatte public service målsætninger for ordningen. Ved støttetildelingen lægges der således 
afgørende vægt på, at et støttet program i indhold, form og udtryk repræsenterer originalitet i forhold til det 
traditionelle udbud af programmer, der udsendes på de kommercielle tv-stationer i Danmark, og hermed bidrager 
til den kreative udvikling inden for dansk public service produktion; betydning i den forstand, at et støttet program 
vurderes at have kulturel og samfundsmæssig indvirkning eller bidrager til den almindelige offentlige debat og 
kvalitet i den forstand, at et støttet program repræsenterer et højt kulturelt, fortællermæssigt eller 
produktionsmæssigt ambitionsniveau’.  
 
 
STØTTEBETINGELSER 
 

Ansøgningen om støtte skal komme fra en tv-station, der har programvirksomheden rettet mod Danmark, og som 

modtages af mindst 50% af de danske husstande. De støttede programmer skal udsendes i primetime i 

tidsrummet 18:00 – 24:00. Programmer rettet til børn og unge kan sendes når de typisk ser fjernsyn. 

Ansøgningen kan også komme fra en streamingtjeneste, der har programvirksomhed rettet mod Danmark, og som 

udover at vise programmet på streamingtjenesten også viser det støttede program på en tv-station der lever op til 

gældende krav. 
 
Puljen yder ikke støtte til DR, TV 2-regionerne og ikke-kommercielle lokale tv-stationer; eller til tv-programmer der 
alene distribueres via internettet; til tv-programmer der afbrydes af eller indeholder reklamer; til programmer der 
førstegangudsendes på dyre betalingskanaler, der koster mere end 30 kroner om måneden; til versionering af 
udenlandske koncepter og tv-serier, samt til programmer der medgår til opfyldelse af TV 2s public service 
forpligtelse. 
 
 
FORMATER OG GENRER 
 

Public Service Puljen yder støtte til dansk tv-drama og tv-dokumentar.  
 
Tv-drama er forstået som manuskriptbaseret fiktion udviklet til tv. Det kan fx være formater som lang serie, kort 
serie, episode serie, mini serie og enkeltstående tv-film. Der kan ikke ydes støtte til spillefilm.  
Tv-dokumentar er forstået som reportage- og dokumentarprogrammer udviklet til tv, og det kan være såvel serier 
som enkeltstående programmer. Der ydes ikke støtte til aktualitetsprogrammer og realityprogrammer.  
 
Derudover kan der ydes støtte til programmer, der blander drama og dokumentar. 
 
 
FINANSIERING 
 

Public Service Puljen kan yde støtte til udvikling og til produktion. Produktionsstøtte til tv-programmer kan normalt 
udgøre op til 50 pct. af de samlede produktionsomkostninger med mindre der er tale om programmer til børn og 
unge. Det Danske Filminstitut kan fravige den vejledende støttegrænse, såfremt det kan begrundes i de 
produktionsmæssige forhold. 
 
Puljens midler er som udgangspunkt opdelt med 70% til tv-drama og 30% til tv-dokumentar. Minimum 25% af de 
samlede midler til tv-programmer skal anvendes til programmer rettet mod børn og unge. 
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ANSØGNING 
 

Der er 4 årlige ansøgningsrunder; januar, april, august og oktober. 
 
Ved ansøgning skal Puljens ansøgningsskema anvendes, vedhæftet det materiale, der er nævnt i 
ansøgningsskemaet.  
 
I forbindelse med ansøgning om udviklings- og produktionsstøtte bliver ansøgningen vurderet af Puljens 
styregruppe, og udvalgte projekter bliver indbudt til en uddybende projektsamtale. Styregruppens skriftlige 
vurderinger er vedhæftet invitationen til projektsamtale. 
Efter projektsamtalerne træffer styregruppen beslutning om hvilke projekter der ønskes indstillet til udvikling-
/produktionsstøtte hos filminstituttets direktion, som træffer den formelle beslutning. Ved indstilling bliver der 
desuden udarbejdet en teknisk-økonomisk vurdering af projektet. 
Alle ansøgninger behandles i forbindelse med de fastsatte ansøgningsrunder. 
 
Filminstituttet forventer en behandlingstid på 4 uger.  
 
 
Ansøgninger modtages KUN elektronisk via DFIs ansøgningsportal. 
Link til dette og vejledning til ansøgningsportal findes under støtteordningens hjemmeside. 

 

 

 

  

 
 
Foruden denne ansøgningsvejledning er Public Service Puljen beskrevet i 'Bekendtgørelse om tilskud til 
produktion af dansk public service tv (Public Service Puljen)' jf. bekendtgørelse 27. december 2014’, og i 
Støttevilkår for Public Service Puljen.  

 
 


